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  مقدمه. 1
و  ع، نگاه انتقادي همراه با طنز نسبت به مسائل اجتمـا           او هاي وجودي حافظ و شعر      يكي از ساحت  

گيـرد و شـعرش را زبـانِ حـالِ            هاي وي سرچشمه مي     نگاهي كه از رندي   . هاي رياكار آن است     شخصيت
زمانه اي كه اوضاع و احـوال فلكـي مـدام بـا وي و رنـدان                 . سازد  ي بيداد مي    خونينْ دالنِ خاموشِ زمانه   

در . يـشگي اسـت   دردان ظاهرالـصالح مـساعد و يـار هم          ساماني چون وي سر ناسازگاري دارد و با بي         بي
  .زند  مي1"انا ربكم االعلي"رياكار در زير لواي دين و عرفان فرياد  اي كه حاكمي هنگامه

بـر دل       تواند مرهمـي    ي شعري خونبار است كه مي       ي شيراز، فريادهاي خموشانه     سالح رند شوريده  
كار و پنهـانِ    حـافظ در آشـ    . سوخته او و آشنايان شعرش باشد و افشاگر رازهاي پنهان اجتمـاعي فاسـد             

دارد و گاه سراسر غزلـي را         هاي ريا كار زمان برمي      هاي برخي شخصيت    غزلش با ظرافت پرده از نامردمي     
كنـد و    ي وي آغـاز مـي       دهد و معموالً غزل را بـا نـام واره           به معرفي شخصيت مورد نظرش اختصاص مي      

هاي درونْ متنـي    ايراد نشانهوي با. دهد  نشان مي سپس در مسير غزل زواياي شخصيتي وي را به آرامي     
نمايد، به وحدتي ساختاري و يكپـارچگي     ها با هم، غزلي را كه در ظاهر آشفته و پريشان مي             و ارتباط آن  
ي ظـاهري     براي رهيابي به اين يكپارچگي و ژرف ساخت منسجم غـزل، بايـد از اليـه               . رساند  معنايي مي 

  .ي پنهان ابيات و محور عمودي غزل پي برد ابطهها به ر ابيات عبور كرد و با كشف نشانه) روساخت(
  :هاست هايي از اين دست غزل هاي زير نمونه مطلع

ــرد    ــاز كـ ــرحقّه بـ ــاد دام و سـ ــوفي نهـ  صـ
  

ــرد        ــاز ك ــه ب ــك حقّ ــا فل ــر ب ــاد مك  بني
  

)1/133(2 

ــام را    ــت ج ــافي س ــه ص ــه آين ــا ك ــوفي بي  ص
  

 لعـــل فـــام را تـــا بنگـــري صـــفاي مـــي  
  

)1/7( 

 كننـد  اب و منبر ميواعظان كاين جلوه در محر 
  

 كنند  روند آن كار ديگر مي      چون به خلوت مي     
  

)1/199( 

                                                           
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي ∗
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 گر چه بر واعظ شهر ايـن سـخن آسـان نـشود          
  

ــشود     ــسلمان ن ــالوس م ــا ورزد و س ــا ري  ت
  

)1/227( 

 زاهــد ظــاهر پرســت از حــال مــا آگــاه نيــست
  

 درحقِ ما هرچه گويد جاي هيچ اكراه نيست         
  

)1/71(  
هـا، سـاختاري تقريبـاً         شخصيت - غزل.  ناميده است  " شخصيت -غزل"ها را    نگارنده اين گونه غزل   

پردازد و وي را بـه        ِ شخصيت مورد نظر مي      گونه كه حافظ در ابيات آغازين به نصيحت        بدين. مشابه دارند 
كند اما از آنجا كه اين نصايح         است، دعوت مي    ي لطافت روح آدمي     شراب و شاهد و موسيقي و آنچه مايه       

تابند، ميانه غـزل را بـه حـاالت عـشق و مـستي خـود                  نمي و زاهد و واعظ و صوفي و امثالهم بر        را شيخ   
 در عمل به خود و آنچه كه هست دعوت كرده باشد و همچون آنان واعظـي  ها را دهد تا آن   اختصاص مي 

مـوي  بـاري   . پيونـدد   خواهد كه اگر به راه وي نمـي         عمل نباشد، و در پايان از شخصيت مورد نظر مي          بي
دماغ نشود و حافظ را به راه خويش و به خداي خويش واگذارد كه نشان از اذيت و آزارهـايي سـت كـه                        

  .حافظ از زاهدان و واعظان و صوفيان ريايي ديده است
ي    كه شگرد حافظ در زمانه     - هاي پنهان و در پرده      ها با نشانه گذاري      شخصيت - گاه در همين غزل   

دارد و به طـور    پرده از نام آن شخصيت نيز بر مي- دهد  ي بودن نجات مي   اختناق است و شعر را از مقطع      
بـراي چنـين دريـافتي از       . كند  ضمني و بسيار رندانه وي را همراه با صفات و اعمالي كه دارد معرفي مي              

هاي حافظ بايد با گذر از رو ساخت به ژرف ساخت و ساحت پنهان غـزل وي راه بـرد و                       شخصيت    -غزل
هـاي پنهـان غـزل        زل و پيوستگي معنايي ابيات را در نظر گرفت، همچنين بايـد نـشانه             محور عمودي غ  

شناخته شود، تا از چند پهلويي و چند معنايي ابيات به وحدتي يك پارچه در فضاي پيوسته غزل دست                   
  .يافت

تابد و هر كسي بـر     هاي مختلف را برمي     هر چند كه شعر حافظ چنان تأويل بردار است كه برداشت          
ب فهم خويش گماني از آن دارد و با ذوق و سليقه           حپذيرد اما برداشتي رسـاتر و   ي خود معنايي را مي      س

لـذا در ايـن مقالـه    . هاي درونْ متني همخوانيِ بيشتري داشـته باشـد   تر است كه با نشانه   به متن نزديك  
ا متن غزل رعايـت گـردد؛       هايي از متن، همخوانيِ برداشت نگارنده ب        ي نشانه   سعي بر آن شده كه با ارائه      

بر انديـشه   «هاي ديگر نيست، زيرا       ي خود، در پي ابطال نظريه       برداشت ويژه  ي  ضمن آنكه نگارنده با ارائه    
رسد كه خود حافظ نيز مايل        ، و به نظر مي    )1362: 98مولوي،  (» گرفت نيست و درون عالم آزادي ست      

  .نبوده كه شعرش به طور كامل و شفاف دريافت شود
شخصيت زير را واكاوي نمايد و پرده از چهره صـوفيِ غـزل بـر                   -ي حاضر بر آن است تا غزل        مقاله

  . دارد
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 گلي بچين و مرقّع به خار بخـش       ! صوفي
  نـه  طامات و شطح در ره آهنـگ چنـگ        

 خرنـد   زهد گران كه شاهد و ساقي نمـي       
 !راهم شـرابِ لعـل زد اي ميـرِ عاشـقان          

 به وقت گل گنه بنـده عفـو كـن         ! يا رب 
 !اي آن كه ره به مشربِ مقصود برده اي        
 شكرانه را كه چشم تـو روي بتـان نديـد          

 ي صـبوح    چوشاه نوش كنـد بـاده     ! ساقي
  

 خوشـگوار بخـش       وين زهد خشك را به مـي        
 گـسار بخـش   و مـي   تسبيح و طيلسان به مي    

ــسيمِ بهــار بخــش  در حلقــه ــه ن  ي چمــن ب
ــار بخــش    ــدان ي ــاه زنخ ــه چ ــرا ب ــونِ م  خ

 لــبِ جويبــار بخــشويــن مــاجرا بــه ســروِ 
 زين بحر قطره اي بـه مـنِ خاكـسار بخـش           
ــدگار بخــش  ــه عفــو و لطــف خداون  مــا را ب
 گو جامِ زر به حـافظ شـب زنـده دار بخـش            

  

  )275 حافظ،(
  

  ي تحقيق پيشينه. 2
. گردد  شارحاني چند به شرح اين غزل پرداخته اند كه از آن ميان چند شرح معروف تر بررسي مي                 

هاي مختلف وارد است، اين است كه فضاي يك پارچه غزل رادرنيافته اند و                بر شرح ترين ايرادي كه      مهم
  . هاي چندگانه شرح كرده اند غزلي را كه وحدت مخاطب دارد با مخاطب

هر چند هدف اين مقاله شرح ابيات نيست و در پي يافتن شخصيت مورد خطـاب حـافظ و نـشان                     
هـاي مختلـف را مـورد بررسـي قـرار              اخـتالف شـرح    دادن محور عمودي منسجم غزل است اما به ناچار        

شود و موارد اخـتالف   براي رسيدن به اين منظور شرح دكتر حسينعلي هروي در آغاز آورده مي        . دهد  مي
  .گردد هاي ديگر با آن مقايسه مي در شرح

زهد ثقيل و ناگوار كـه      «: هروي در بيت سوم شاهد و ساقي را در معناي ظاهري معني كرده است             
، 2ج هـروي، (» . و معشوق خريدار آن نيستند، در چمن به مجلس دوستان بياور و آنرا به باد بـده                 ساقي

1151 :1378 .(  
 جـايگزين  "سـاالر عاشـقان  " و "سرور عاشـقان " را با تعابيري چون "مير عاشقان"در بيت چهارم    

شراب لعل، مثـل    «:  استنباط و بيت را چنين معني كرده است        "خون بها " را به معني     "خون"ساخته و   
راهزن سر راه را بر من گرفت و خون مرا ريخت؛ اما اي ساالر عاشقان، خون بهاي مرا از او مطالبه مكن،                      

 خون -آن را به چاه زنخدان يار بخش، يعني به خاطر زيبائي زنخدان يار از خونبهاي من صرف نظر كن                 
چـه كـسي   » سرور و يا ساالر عاشـقان مير، «وي مشخص نكرده كه   ). همان(» .من فداي چانه زيباي يار    

  . است
 گنـاه بنـده را      - فصل بهار  -خدايا وقت گل    «:گويد  و مي   معني كرده  "خدا" را   "رب"در بيت پنجم    

  ).1152همان، (» .عفو كن؛ و اين حادثه را به سرو لب جويبار ببخش
كنـد،  اي   اشـاره  "قطـره " و   "بحـر " آنكـه بـه طنـز بيـت و اصـطالحات صـوفيانه              بي در بيت ششم  

 ».اي كسي كه سرچشمه مقصود را يافته اي؛ قطره اي از اين دريا به مـن خاكـسار بـبخش                   « :نويسد  مي
  ).1153همان، (
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گويد به شكر ايـن نعمـت         به صوفي مي  « :نويسد  در بيت هفتم، مخاطب را درست حدس زده و مي         
گناه نـشده اي، مـا را بـه    كه تو نظرباز نيستي و چشمت روي بتان زيبا را نديده و در نتيجه مرتكب اين      

  ).همان(» .ي مهربان واگذار و دست از سرما گنهكاران بردار خداي بخشنده
وقتي صبحگاهان شاه شراب    ! ساقي« :گويد   را مشخص نكرده و مي     "شاه"در بيت هشتم نيز مدلول    

  ).همان( ».نوشد، بگو كه جام زرين آن را به حافظ شب زنده دار ببخشد مي
وي .  تنها در بيت چهارم با شرح هـروي اخـتالف دارد           "صداي سخن عشق  " دكتر حسن انوري در   

شايد مراد خداوند . سرور عاشقان، آن كه از همه عاشقان، عاشق تر است      « :گويد   مي "عاشقان  مير"درباره  
ي مـن شـود دلباختـه         آن كه دلباخته  ... من عشقني عشقته  : و حديث ... باشد با توجه به حديث فاحببت     

شراب لعل مانند مـرا از راه       « :كند  و نيز بيت را بدين گونه معني مي       ). 1376: 289انوري،( »شوم  اش مي 
بـه  (، اي سرور عاشقان، خون مرا به زيبـايي چانـه معـشوق بـبخش              ]مرا به گناه آلوده ساخت    [به در برد  

ر خاطر گناهي كه كرده ام بايد خونم ريخته شود، از ريختن خونم به خاطر زيبايي چانه يـار صـرف نظـ                     
  ).همان(» ).كن

بيـت  ( به شرح اين غزل پرداخته كه در دو مورد "پيغام اهل راز" زاده در جلد دوم  دكتر رضا اشرف  
ي  اين باده! اي سرور دلدادگان  « :نويسد  وي در معني بيت چهارم مي     . با شرح هروي اختالف دارد    ) 7  و 4

اشـرف زاده،   ( ».ا ببخش و مرا عفو كن     لعل گون مرا گمراه كرد، بيا و به حرمت چاه زنخدان يار، خون مر             
اين بيت نيز طنز و تعريضي است بر همان صـوفي و زاهـد              « :گويد  و درمورد بيت هفتم مي    ). 1381: 38

 بـه  -ي زيبا رويـان صـنم پيكـر نگـاه نكـردي       به شكرانه اين كه هرگز به چهره : مفهوم بيت . مطلع غزل 
  ).همان( ». مهربان، از ما درگذر تو هم چون خداوند درگذرنده-جهت زهدي كه داشتي 

    زهد "وي در بيت اول     . بر اين غزل دارند     اشاراتي "غزليات حافظ " دكتر بهروز ثروتيان در تعليقات
كـاتبي بـدون توجـه بـه      « :دهـد    برگزيده و دليل آن را چنين توضيح مي        "زهد خشك " را به جاي     "تلخ

 تلخ در معني ناگوار بـا خوشـگوار صـنعت         . را از خود ساخته است     "زهد خشك "خوشگوار و معني بيت،     
  ).1379: 825 ثروتيان،( ».تضاد معنوي دارد

را از  "خوشگوار"و  "خشك"ثروتيان توجهي به موسيقي فراگير اين غزل نداشته و هماهنگي آوايي            
 است و با خشك به هـر حـال تـضاد معنـوي دارد و                "تر" ذاتاً   "مي"ضمن آن كه    . نظر دور داشته است   

همچنين ايشان بيت هفتم غـزل را       . 3 داده شود  "زهد" است به    "مي" كه صفت    "تلخ" كه   نيازي نيست 
ي سخن و فكر      انديشه و طرح مسأله، شيوه    « :نويسد  الحاقي دانسته و آن را حذف كرده و در اين باره مي           

مالحظـه بيـان     بـي گويد و اين چنـين لخـت و   حافظ را ندارد زيرا همين سخن را حافظ به زبان هنر مي  
  .كند كه شعر نيست و زبان است نمي

در هر صورت اين بيت با ابيات غزل از هيچ نظر همخواني ندارد مگر اينكه بگوييم خداوند ممـدوح       
  :خواجه را معصوم آفريده است

 شــكرانه را كــه چــشم تــو روي بتــان نديــد 
  

 »!ما را به عفـو و لطـف خداونـدگار بخـش             
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  ) همان(
ي   و پـاي مـسأله    ! نتيجه مخاطب بيت را ممدوح حـافظ دانـسته        وي طنز حافظ را درك نكرده، در        

  .و بيتي اصيل را الحاقي دانسته و آن را حذف كرده است! عصمت را به ميان كشيده
: گويـد  دانـد و مـي    مخاطب بيت چهارم و پنجم را پروردگـار مـي      "درس حافظ "در    دكتر استعالمي 

شراب سـرخ مـرا گمـراه    ! اي خداي عاشقان... مخاطب اين دو بيت پروردگار است و مير عاشقان اوست  «
ماجرا . در بيت پنجم وقت گل يعني بهار      . اگر مرا بايد كشت، تو خون مرا به زيبايي معشوق ببخش          . كرد

در . در اصطالح صوفيان، بازخواست از يك صوفي است كه كاري خالف آداب خانقاه از او سـر زده باشـد             
ر پا در برابر جمع نگه دارند، و در اشاره به سرو لـب جويبـار،                ماجرا، ممكن است صوفي خطا كار را بر س        

حافظ به اين رسم هم نظر دارد اما در اينجا آن كه مورد بازجويي است، خود حـافظ اسـت، و حـافظ از                        
خواهد كه گناه او را ببخشد و اگر حافظ شايـستگي بخـشايش نـدارد، ايـن عفـو پروردگـار                      پروردگار مي 

» ميـر عاشـقان   «توبه و اسـتغفاري بـه ايـن زيبـايي را، حتمـاً              . م موزون سرو باشد   تواند به خاطر اندا     مي
  ).1383: 722استعالمي،(» !پذيرد مي

 را پروردگار دانسته اند از اين نكته غفلـت ورزيـده            "مير عاشقان "و شارحان ديگري كه          استعالمي
 كه حافظ به نكات فقهي كـامالً        از آنجا  اند كه مجازات گناه باده نوشي در شريعت اسالم، مرگ نيست و           

 بايد به دنبال شخص ديگري گشت كه مجازات باده نوشي را مرگ             "ميرعاشقان"آگاهي داشته، پس در     
  .دانسته است مي

مخاطـب ايـن    «:گويـد   وي بيت ششم و هفتم را به خوبي با ابيات آغازين غزل مرتبط ساخته و مي               
و  مشرب يعني آبشخور و سرچـشمه   . اي باالتر است  ه  و بيت بعد، باز همان صوفي بيت      ] بيت ششم [ بيت

پندارند به آن راه يافتـه انـد و در    راه به مشرب مقصود بردن، يعني درك عالم معنا كه صوفي و زاهد مي             
اندكي از آن   ! اگر عالم غيب را شناخته اي     : گويد  در اين بيت، حافظ به طنز مي      . نظر حافظ چنين نيست   

  .معرفت را هم به ما ببخش
گـويي ديـدن روي زيبايـان گنـاه           تو كه مي  : از بيت پيش، طنز آميزتر است     ] بيت هفتم [ بيت   اين

است، به شكر آن كه اين گناه را نكرده اي، دست از سر ما بردار و بگذار لطف پروردگار گناه ما عاشـقان                       
  ).همان(» .را ببخشد

 به كدام شاه اسـت؟ غـزلْ        دانيم در اين بيت اشاره      نمي«:گويد  ي مخاطب بيت هشتم مي      وي درباره 
آيد؛ امـا ايـن هـم يـك           هاي كمال حافظ دارد و با زمان شاه شجاع جور مي            پر مايه است و نشان از سال      

شاه بايد چيزي به حافظ ببخشد : اي دارد اين بيت هم اگر چه مدح است، ظرافت طنزگونه... حدس است
  ).همان( ». را به حافظ مرحمت بفرماييدبخشد و ساقي بايد به شاه اشاره كند كه همين جام زر و نمي

از سه مخاطب مختلـف در غـزل يعنـي صـوفي، پروردگـار و شـاه             چنان كه مشاهده شد استعالمي    
  .شجاع ياد كرده است

وي بيت چهارم را چنـين معنـي        . هاي غزل توجهي نشان نداده است       سودي به مخاطب يا مخاطب    
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شراب قرمز مرا گمراه و منحرف كرد پس اي         : ي عاشقان راهم را شراب قرمز زد اي بزرگ و آقا        « :كند  مي
: سرور عاشقان، خون مرا به چاه زنخدان يار بخش يعني بحرمت آن از شراب لعل، خون مرا طلـب مكـن            

سودي ظاهراً خون را در معني خون بهـا معنـي كـرده و بـه نظـر                  ). 1374: 1608 ،3سودي، ج (» .مگير
  .سودي استنباط كرده باشدرسد كه دكتر هروي معني خويش را از  مي

 را آورده و    "خواجـه " لفـظ  "شاه" دانسته و در بيت هشتم به جاي         "خطاب عام "وي بيت هفتم را     
كنـد، بـه    ي صبوحي نوش مي     اي ساقي، وقتي خواجه باده    ...  وزير اعظم است   -مراد از خواجه    « :گويد  مي

حافظي كه تا دم صبح احيـاي ليـل   يعني به . خواجه بگو كه جام طالئي را به حافظ شب زنده دار بخش     
  ).1609 همان،( ».نموده به دعا و ثناي تو مشغول است احسان كن

 و در   "گلي از بوستان عشق   " را   "گل"در بيت اول    . اي به طنز آشكار غزل ندارد       خطيب رهبر اشاره  
. )1366: 373خطيـب رهبـر،   : رك( معني كرده اسـت      "سرو قامت يار  " را   "سرو لب جويبار  "بيت پنجم   

هـايي چـون      ها به آوردن مترادف     گشايد و در برابر آن      هاي غزل نمي    وي گرهي از كار مخاطب يا مخاطب      
و شـهريار   ) در بيت هفتم  (پشمينه پوش، فرمانفرماي بيدالن و سرحلقه عاشقان، پروردگار، زاهد متعصب         

  ).همان(كند بسنده مي
  

  بحث و بررسي. 3
 گلي بچين و مرقع بـه خـار بخـش         ! صوفي

  

 خوشـگوار بخـش      زهد خشك را به مي     وين  
  

خواهد كه مرقع را با گل، و زهـد خـشك    حافظ از وي مي. شود  آغاز مي"صوفي"غزل با خطاب به    
تشابه و در عين حال تضاد ميان مرقع و گل، دقـت بيمارگونـه شـعراي    . تر خوشگوار مبادله كند   را با مي  

هـاي بـسيار سـاخته شـده و گـل نيـز               ز وصـله  مرقع جامه اي است كه ا     . آورد  سبك هندي را به ياد مي     
هايي به نام گلبرگ دارد، با اين تفاوت كه مرقع خشن و زمخت ولي گل نرم و لطيف و زيبا است و                        وصله

در مـصراع دوم شـاهد   . سازگارتر است تا مرقـع خـشن   ي حافظ، لطافت گل با وجود آدمي      در نگاه رندانه  
 است و در ديوان خواجـه همراهـي آن دو را بارهـا مـشاهده                ي عقل   زهد نتيجه . هستيم  تقابل زهد با مي   

  :كنيم مي
ــش   ــد آت ــل زن ــد عاق  در خــرمن صــد زاه

  

ــه نهــاديم    ــر دل ديوان ــا ب  ايــن داغ كــه م
  

)2/371(  
  :ي عقل است  زايل كننده"مي"اما 

 ز باده هيچت اگر نيست اين نه بس كه تو را          
  

ــي   ــه دم ــل ز وسوس ــيي عق ــر دارد؟  ب     خب
)6/116(  

صوفي را بـه لطافـت، زيبـايي و           ي مرقع با گل، و زهد با مي،           در اين بيت با پيشنهاد مبادله     حافظ  
  .كند دعوت مي) اليعقلي(خبري  مستي و بي

 تصوير زيباي به باغ رفتن و گل چيدن اشاره به فصل بهـار و زمـان سـرايش غـزل دارد امـا گـل                         
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. كند  خواهد و با هم توصيه مي       وق را با هم مي    و معش   زيرا حافظ همواره مي     . استعاره از معشوق نيز است    
كشاند  بهره گيري هم زمان از معني حقيقي و مجازي واژگان، شعر را به سمت ايجاز و ابهام بيشتري مي               

  .ي اين موارد مورد توجه و مطلوب حافظ است بخشد كه همه ي معني را وسعت مي و دايره
ــه   ــگ ن ــگ چن ــطح در ره آهن ــات و ش  طام

  

 گسار بخـش    و مي   لسان به مي  تسبيح و طي    
  

هاي صوفيانه كه زمـاني       طامات و شطح  . شود  كارهاي ديگري به صوفي پيشنهاد مي       دربيت دوم، راه  
مـستي و    ها، حامل حقيقتي و حاصل       بايزيد و امثال آن    "سبحاني ما اعظم شأني   " حالج و " اناالحق "در  

ي از سـر تعقـل بـراي كـسب            ي رياكارانـه    اليعقلي بود، در قرن هشتم جـاي خـود را بـه سـخنان يـاوه               
گويـد و   حافظ در جائي ديگر نيز از خرافه بودن شطح و طامات سـخن مـي      . هاي دنيوي شده بود     رياست

  :برد ها را به بازاري ديگر براي مبادله اي ديگر مي آن
 ات بــريمي صــوفي بــه خرابــ خيــز تــا خرقــه

  

 شــطح و طامــات بــه بــازار خرافــات بــريم   
  

)1/373(  

ي صداي ريا و دروغ با نواي مستي آور موسيقي، دعوتي ديگر است تا صوفي را به خاموشي                    مبادله
گـو را بـه    در واقع حـافظ ايـن صـوفي هـذيان       . و لذت و مستي حاصل از شنيدن آهنگ چنگ فرا خواند          

  .فرونشاند يب و دروغ را دمي خواند تا صداي فر سكوت و خاموشي مي
 خرنـد   زهد گـران كـه شـاهد و سـاقي نمـي           

  

 ي چمــن بــه نــسيم بهــار بخــش در حلقــه  
  

ي تصويري ديگـر و مـضموني ديگـر           در سومين بيت تقابل سنگيني زهد با سبكي نسيم، دستمايه         
  .گيردفراروي صوفي قرار ) دعوتي از گرانجاني به سبك روحي(ي ديگري  شود تا نصيحت رندانه مي

و ) ي ذكـر     حلقـه  - ي بـاده نوشـي      حلقه(، حلقه ) گران قيمت  -ثقيل و ناگوار  (هاي گران   ازدحام ايهام 
، پاي شاهد و ساقي را نيز بـه دايـره      ) به باد دادن و نابود كردن      -مبادله با نسيم    ( بخشيدن به نسيم بهار   

. اي متمايـل شـويم     ه معني ثانويه  ي زيباروي و شراب دهنده، ب       كشاند، تا از معني اوليه      هاي بيت مي    ايهام
از اصطالحات و اعتقـادات  ... ي جدلي خويش همواره در خطاب با صوفي وشيخ و زاهد و              حافظ در شيوه  

از آنجا كه مخاطب غزل صوفي است، سراسر        . جويد تا حرف خود را بهتر به كرسي بنشاند          ها سود مي    آن
 تسبيح، طيلسان، حلقه، يار، رب، وقـت، مـاجرا،          مرقع، زهد، طامات، شطح،   (غزل را اصطالحات صوفيانه     

فرا گرفته است، در نتيجه براي رهيابي به معني شاهد          )مشرب مقصود، بحر، قطره، خاكسار، شكرانه، شاه      
 در ادبيات صوفيانه    "شاهد". ها را در ادبيات صوفيانه جستجو كنيم        و ساقي در اين بيت، بايد مفاهيم آن       

است و  ) ص(، كنايه از پيامبر اكرم    )8 فتح،( "نّا ارسلناك شاهداً و مبشّراً و نذيراً      ا" ي قرآنيِ   با توجه به آيه   
  .كنايه از خداوند است) 21انسان، (» سقيهم ربهم شراباً طهوراً... «ي قرآنيِ   نيز برگرفته از آيه"ساقي"

 و پيغمبـر    آنچه ظاهراً براي اين صوفيِ زاهد تسبيح به دست و طيلسان به دوش اهميت دارد، خدا               
است كه براي زهد وي ارزشـي قائـل شـوند، نـه زيبـا روي و شـراب                   ) ساقي و شاهد در معني صوفيانه     (

البتـه ايـن ايهـام    . كه صوفي را ظاهراً با ايـن دو كـاري نيـست   ) شاهد و ساقي در معني ظاهري     (دهنده  
 علـي رغـم آنچـه       -هنرمندانه تعريضي است به خرابيِ اعتقادات صوفي غزل، تا نـشان دهدكـه بـراي او                 
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  .  شاهد و ساقي زميني اهميت بيشتري دارد تا خدا و پيغمبر-نمايد مي
در نقـدي   (ايـن زهـد گـران و ريـايي را خـدا و پيغمبـر                «: گويـد   حافظ در اين بيت به صوفي مـي       

از تـو نخواهنـد     ) شناسانه به درون شخصيت صوفيِ غزل، شاهد و ساقي زميني نيز مورد نظر اسـت                روان
 بـه حلقـه و جمـع    -هـا مـشغولي     كه در خلوت بدان-ي ذكر و اوراد خويش  ر نتيجه از حلقه   د. پذيرفت

در ميان گل و چمن بيا و زهد ريايي را بر باد بـده و از شـراب و فـضاي آزاد                      ) پروا  بي آزاد و (گساران    مي
  ».چمن و نسيم پر لطافت بهره مند شو

 شطح، تـسبيح، طيلـسان، زهـد گـران، و           در سه بيت اول، تقابل ميان مرقع، زهد خشك، طامات،         
ي بـاده نوشـي در        خوشگوار، آهنگ چنگ، مي، ميگسار، حلقـه        ي ذكر و اوراد از يك سو با گل، مي           حلقه

ي زهد و رندي در شعر حافظ را به زيبايي به             چمن و نسيم بهار از سوي ديگر، جدال هميشگي دو شيوه          
  .تصوير كشيده است

ي خويش را در  رساند و رسالت پيامبر گونه دانه خود را به پايان مي حافظ در اين سه بيت نصايح رن      
ها بدهكار نيست و راه       اما از آن جا كه گوش صوفي به اين حرف         . دهد  ابالغ پيام رندي و آزادي انجام مي      

زند تا با اقرار به       خويش را خواهد رفت و ساز خود را خواهد زد، حافظ در ادامه كوس رسوائي خود را مي                 
كنـد و سـپس       ه نوشي، گناهكاري، نظربازي و عاشقي، واعظي باشد كه نخست به وعظ خود عمل مي              باد

  .خواند ديگران را بدان فرا مي
ــقان     ــر عاش ــل زد اي مي ــراب لع ــم ش  !راه

  

ــار بخــش    ــه چــاه زنخــدان ي ــرا ب  خــون م
  

هـاي مختلـف ديـوان، روي سـخن حـافظ             علي رغم شـرح   .  است "ميرِ عاشقان "مخاطب اين بيت    
از آنجـا كـه صـوفيان همـواره از          . ي وي را تغيير داده اسـت        با صوفي غزل است و فقط نام واره        انهمچن

ناميـده  ) ترينِ عاشقان   عاشق(اند، حافظ با تعريض و كنايه صوفي غزل را مير عاشقان              عشق الهي دم زده   
 پـاي بنـد     و شگفتا كه اين صوفي يا مير عاشقان كه بايد مطابق مشرب صوفيان بـه صـلح و صـفا                   . است

اي   و حافظ رند با طعنـه     . باشد، خون ريز است و خون حافظ را به جرم وگناه شراب نوشي خواهد ريخت              
آورد و   در ميان مـي  -اش را ندارد      داند الاقل از نوع حقيقي و آسماني        مي  كه -طنزآميز پاي يار صوفي را      

ان از سـر گنـاه بـاده خـواري وي           سازد تا مير عاشـق      آن يار مبهم و چاه زنخدانش را واسطه و شفيع مي          
  .4درگذرد و او را نكشد

تـرينِ عاشـقان اسـت و يـا ايـن كـه               خدا عاشـق   اگر ميرعاشقان را خداوند بدانيم به اعتبار اين كه        
معشوقِ مطلق است و بر عاشقان امارت و پادشاهي دارد، باز هم منظور حافظ امير مبارزالدين است كـه                   

در بيـت بعـد   » رب«ميرعاشقان در اين تعبير با . ريزد نوشان را مي  باده با ادعاي خدايي خونِ خُم و خون      
  .هماهنگي و همخواني بهتري دارد

ميري كه خـون    . است» مير«ي غزل در شناساندن نام واقعي صوفي          ترين نشانه   توان گفت مهم    مي
 خون شـرابخواران    ي ظريف و رندانه ميرِ خم شكن كه قدرت ريختن           با اين نشانه  . ريزد  شرابخواران را مي  

  :5 شده و فسق خود را از ياد برده است"شيخ"را دارد، كسي نيست جز امير مبارزالدين، محتسبي كه 
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 محتسب شيخ شد و فسق خـود از يـاد ببـرد    
  

 ي ماست كه در هـر سـر بـازار بمانـد             قصه  
  

)4/178(  
 بخشندگي شـاهان    است كه » بخش«ابيات تكرار شده، رديف     در تمامي   ي ديگري كه به آرامي      نشانه

  . را در بردارد-!  و در اينجا بخشش امير مبارزالديني-و امرا 
 - با زيبايي و گيرايي اش - شراب«: گويد حافظ در اين بيت با طنزي ظريف به امير مبارزالدين مي         

 به اين) امير مبارزالدين! (مرا گمراه ساخت و با نوشيدن آن مرتكب گناه شدم و هر چند اي مير عاشقان    
با توجه به ابهامي كه در عبارت وجـود         (جرم خون مرا خواهي ريخت اما به خاطر زيبايي چاه زنخدان يار           

 ايهامـاً سـوگند بـه چـاه         -.) تواند خدا، معشوق پنهانيِ محتسب، و نيز معشوق حافظ باشـد            دارد، يار مي  
  ». از خون من درگذر-زنخدان يار را نيز در بر دارد

 ده عفـو كــن بـه وقــت گـل گنـه بنــ   ! يـا رب 
  

 ويــن مــاجرا بــه ســرو لــب جويبــار بخــش  
  

نـشاند و خـود    كشد، صوفي غزل را در صدر مجلس مي حافظ در اين بيت خانقاهي را به تصوير مي        
رساند و با  گردد كه در موسم گل شراب نوشيده و ماجراي گناه خود را به سمع وي مي مي مريدي مجرم 

جاي او جريمه را پذيرفته و بر يك پاي بـه رسـم مجـازات و                گويد كه سرو به       طنز و ريشخند به وي مي     
  . عذرخواهي ايستاده است

ي ديگري است كه امير مبارزالدين را در خود پنهـان و ذهـن شـارحان را بـه سـمت                        نشانه "رب"
نشيند نـه     در خانقاه شيخ و صوفي مجلس است كه بر مسند قضاوت مي           . منحرف ساخته است   "خداوند"

آن كه لياقـت داشـته باشـد، بـر مـسند حكـم و                 بي )اميرمبارزالدين(افظ صوفيِ غزل    در نظر ح  . خداوند
 "6انـا ربكـم االعلـي     "كند و همچـون فرعـون فريـاد           قضاوت و احتساب نشسته و مزورانه كار خدايي مي        

خوانـد     نهفته است، اين اميرِ صوفي را فرعون مي        "رب"ي    اي كه در واژه     حافظ با تعريض و كنايه    . زند  مي
  . چهره حقيقي او را براي رندان سخن شناس شيرازي بيش از پيش فاش سازدتا

 !اي آن كــه ره بــه مــشرب مقــصود بــرده اي
  

 زين بحر قطره اي به مـن خاكـسار بخـش            
  

 فـضاي صـوفيانه بيـت و        "خاكسار" و   "قطره"،  "بحر"،  "مشرب مقصود "باز هم اصطالحاتي مانند     
ن صوفيِ غزل است كه در ظاهرِ امر به مشرب مقصود رسـيده             شك اي   بي .كند  غزل را تأكيد و تشديد مي     

لحن تمسخر آميز حافظ در . كند و حافظ تشنه لب، ملتمسانه قطره اي از درياي خدائي را از او طلب مي              
 كه در سه بيت اول غزل او و لوازم صوفيانه اش را به باد انتقاد گرفته    -خطاب با صوفي و زاهدي خشك       

در واقع حافظ در اين بيت ادعاي به وصال رسيدنِ صوفي را مـورد توجـه قـرار                  . ر است  كامالً آشكا  -بود  
خواهد تا مالكي بـر صـدقِ نداشـته اش            داده و از اين مدعيِ دروغين ره آوردي از سفر دور و درازش مي             

  :گويد بيت ياد آور سخن مالي روم است كه مي. باشد
 ي گل كو، اگـر آن بـاغ بديـديت؟           يك دسته 

  

 وهر جان كـو، اگـر از بحـرِ خداييـد؟          يك گ   
  

  )6/652غزليات شمس،(
 شــكرانه را كــه چــشم تــو روي بتــان نديــد 

  

 مــا را بــه عفــو و لطــف خداونــدگار بخــش  
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و حـافظي كـه   . در مذهب رندي ديدن روي زيبارويان نه تنها گنـاه نيـست بلكـه فـرضِ راه اسـت                
ا به ديدن روي زيبا و عاشق شدن تـشويق          هاي خود را فاش گفته و همواره همه كس ر           ماجراي نظربازي 

ي نديـدن روي زيبـا و عاشـق     كرده، تنها در جايگاه طنز و ريشخند است كه از صوفيِ غـزل بـه واسـطه     
خواهد، و اين شكرانه چيزي نيست جز آن كه امثال حـافظ را بـه حـال                   نشدن و گناه نكردن شكرانه مي     

  .خودشان واگذارد تا مشمول عفو و لطف الهي گردند
اگر بيت را رندانه تر نگاه كنيم، حافظ اعتقاد ندارد كه صوفي غزل زيبارويـان را نديـده و مرتكـب                      

  .گناه نشده، زيرا در خرابات جهان هشياري وجود ندارد
 هــر كــه آمــد بــه جهــان نقــش خرابــي دارد

  

 در خرابات بگوييـد كـه هـشيار كجاسـت؟           
  

)3/19(  
  :و نيز

 فيـت كس به دور نرگست طرفي نبست از عا       
  

 به كه نفروشند مستوري بـه مـستان شـما           
  

)3/12(  
اي شيخ  ": گويد  اش مورد خطاب قرار داده و به او مي           پاكدامني "ادعاي"حافظ اين بار صوفي را به       

  ). 13/5 ("معذور دار ما را! پاكدامن
.  نيـز درخـور توجـه اسـت        "خداونـدگار "در پايان توضـيحات ايـن بيـت، ايهـام ظريـف و پنهـانِ                

عفـو و لطـف     "در تركيـبِ    . ي صـوفيِ غـزل      ي ي ديگري است براي آشكاري چهـره          نشانه "ندگارخداو"
، "خداونـدگار " نيز پنهان است زيرا معني ديگر        "عفو ملوكانه " است،   "لطف الهي " كه همان  "خداوندگار

تـا بـار    كنـد     حافظ با اين ايهام ظريف، پيوندي بين صوفيِ غزل و پادشاه زمانه برقرار مي             . است "پادشاه"
ي امير مبارزالدين را فاش تـر         و چهره ) بار اول مير عاشقان بود    (ديگر صوفي غزل را پادشاه خوانده باشد        

خواهد كه از طرفي كار او را به خدا واگذارد و از طرف ديگر                 پادشاه مي  - گويي حافظ از اين صوفي    . سازد
  . قرار دهد"!اش عفو ملوكانه"وي را مورد 
 ي صـبوح    نـد بـاده   چـو شـاه نـوش ك      ! ساقي

  

 گو جام زر به حافظ شـب زنـده دار بخـش          
  

 همان "شاه"هاي غزل و توضيحاتي كه در ابيات پيش ارائه گشت، واضح است كه  با تأكيد بر نشانه
دارد   حافظ در اين بيت پرده از رازي ديگر بر مي         . است و كسي نيست جز امير مبارزالدين       "صوفيِ غزل "

محتسبي فاسق و رياكار كه بـراي حفـظ ظـاهر در ميخانـه را               . ر خم شكن است   و آن راز، باده نوشيِ امي     
شب زنده داريِ حافظ صفتي مناسبِ حال و هواي بيت است           . نوشد  ي صبوحي مي    بسته اما در نهان باده    

  .گيرد از چشم حافظ پنهان نمانده است ها و در خفا صورت مي ي شب تا نشان دهد كه آن چه در پرده
 در ظاهري از    -كند، حافظ اين پادشاه رياكار را       دايح، شاعر با مدحِ شاه طلب صله مي       اگر در ديگر م   

خواجه شيراز بارها به شـراب  . خواهد السكوت مي    از او حق   "جام زر "نمايد و با درخواست        هجو مي  - مدح
  :نوشي و مستيِ اين امير ريا كار اشاره كرده است

ــاموز  ! اي دل ــسب بي ــدي از محت ــق رن  طري
  

  ندارد و در حق او كس اين گمان استمست   
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)6/126(  
ــز     ــه او ني ــد ك ــب مگويي ــسبم عي ــا محت  ب

  

 پيوسته چو ما در طلب عيش مـدام اسـت           
  

)10/46(  
ــي    ــهر ننوش ــسب ش ــا محت ــاده ب ــار! ب  !زنه

  

 بخــورد بــاده ات و ســنگ بــه جــام انــدازد  
  

)7/150(  
  

  گيري نتيجه. 4
ي زهـد و رنـدي را    تضاد و ايهام بنا شده، دو شـيوه ي  ي دو آرايه حافظ در غزلي كه آگاهانه بر پايه     

نـشيند كـه يـاد آور جـدال           و حافظ است، به نقد مـي      ) امير مبارزالدين ( در دو شخصيت غزل كه صوفي     
  .هميشگي شر و خير است

ها مير، رب،     ترين آن    كه مهم  - هاي آشكار و پنهاني     ساختار ظاهراً پريشان غزل با به كارگيري نشانه       
پارچـه   ها توسط خواننده، به ساختاري يك      توسط شاعر و يافتن آن     -  شاه و رديف بخش است     خداوندگار،
هاي ظاهراً متعدد غزل كه توهم آشفتگيِ ساختاري غزل را باعث شده، در واقـع             مخاطب. شود  تبديل مي 

 حافظ با اين كار ضمن معرفي وي، آشفتگي شخصيتي او را          .هاي يك شخص واحد است      صفات و نام واره   
و پادشـاه معرفـي     ) كسي كه ادعاي خدايي دارد    ( ي صوفي، خدا    نيز نشان داده است تا او را در سه چهره         

توانسته به صـورت مـستقيم و آشـكار بـه هجـو               ي اختناق حافظ نمي     ضمن آن كه در زمانه    . كرده باشد 
ي صـوفيان ريـا كـار     هحافظ با زباني دو پهلو هم امير مبارز الدين و هم هم. پادشاه خونريز زمانه بپردازد   

  .زمان خود را به باد انتقاد و تمسخرگرفته است
 آغاز شده و به زعم نگارنده تا پايـان          "صوفي"ي     شخصيت با نام واره    - از طرف ديگر چون اين غزل     

روي سخن حافظ با او است، فضاي غزل را اصطالحات صوفيانه اي چون مرقـع، زهـد خـشك، طامـات،                     
 گران، شاهد، ساقي، حلقه، مير عاشقان، يار، وقت، ماجرا، مـشرب مقـصود،            طيلسان، زهد  ،شطح، تسبيح 

دار گاه به صورت مستقيم و گاه         زنده  ي صبوح و شب     بحر، قطره، خاكسار، شكرانه، لطف، ساقي، شاه، باده       
ي   پارچـه   را تا پايان غزل حس كنـد و سـاختار يـك             فراگرفته است، تا خواننده حضور اين صوفي        ايهامي
ي غزل، واژگان مير، خداوندگار، شـاه و          همچنين در كنار انبوه اصطالحات صوفيانه     . ز حفظ گردد  غزل ني 

  . پادشاه خواند- دهد تا بتوان وي را صوفي ي ديگرِ شخصيت غزل را نشان مي رديف بخش جنبه
ژرف سـاخت غـزل     . توان محور عمودي غزل را چنـين بيـان كـرد            با توجه به مطالب ارائه شده مي      

هايي چون صوفي، ميرعاشقان و رب ضمن تمسخر،          حافظ او را با نام واره     . ي اميرمبارزالدين است    هجويه
پردازد تا با آمدن به بزم بهار، وجود خـشك و             ي فرارسيدن بهار به نصيحت او مي        كند و به بهانه     هجو مي 

از آنجا كه اين    . نده شود متعلقات ناسازش را به باد بهاري بسپارد و در تحولي رستاخيزگونه تر و تازه و ز               
بـه گنـاه بـاده نوشـي        ) 5 و   4بيـت (آميز    پذيرد، حافظ در دو بيت طنز       امير خونريز، نصايح رندانه را نمي     

 و 6بيـت  ( در ادامـه . خواهد كه خونش را نريزد و از سر گناه او در گـذرد       كند و از او مي      خويش اقرار مي  
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گيـرد و در ظـاهري از         ني صوفي را بـه بـاد انتقـاد مـي          با زباني نرم ادعاي به وصال رسيدن و پاكدام        ) 7
ي   در بيت آخر ضربه   . ي دردسر او نشود     خواهد كه حافظ را به راه خويش واگذارد و مايه           التماس از او مي   

  .سازد نوشيِ پنهانيِ او را فاش مي زند و راز باده شكن مي  پادشاه خم- نهايي را به پيكر صوفي
  

  ها يادداشت
 )ع(ي نازعات و سخن فرعون است كه در مقابل دعوت حـضرت موسـي            سوره 24يه ي  بخشي از آ   .1

  ".پروردگار بزرگتر شما منم": گروهي را گرد آورد و گفت
ي غـزل     شـماره . يادان قزوينـي و غنـي اسـت         ي مصحح زنده     در اين مقاله اشعار حافظ از نسخه       .2

  .ي بيت سمت راست خط كج ذكر شده است سمت چپ و شماره
  :گاه زهد را تلخ نخوانده است  حافظ از تلخيِ مي و شراب و باده سخن گفته، ولي هيچ.3

  )7/434(سهل است تلخيِ مي در جنب ذوقِ مستي
  )1/278(شراب تلخ مي خواهم كه مرد افكن بود زورش

  )6/309(ي گلرنگ تلخِ تيزِ خوشخوارِ سبك باده
  :شود  در بيت زير نيز مشاهده مي"زهد خشك"

 ي نـاب؟   خشك ملـولم كجاسـت بـاده       ز زهد 
  

ــر دارد       ــاغ ت ــدامم دم ــاده م ــوي ب ــه ب  ك
  

)5/116(  
 كه يكي از    - تواند يار حافظ نيز باشد كه در اين صورت با عذري بدتر از گناه                مي "يار" البته اين    .4

وي بـا همـين     . خواهد خود را تبرئـه سـازد         مي - هاي رياكار است    شگردهاي حافظ براي تمسخر مخاطب    
  :گويد د در جايي ديگر ميشگر

 بــه عــزم توبــه نهــادم قــدح ز كــف صــد بــار
  

 كنــد تقــصير ي ســاقي نمــي ولــي كرشــمه  
  

)9/256(  
 معـين،   : براي آشنايي با اميرمبارزالدين و چگونگي محتسب خوانده شد ن وي رجـوع شـود بـه                 .5
 بهـاء   خرمـشاهي، . 191-200،  1معـين، ج  : حافظ شـيرين سـخن، چـاپ دوم، تهـران         ). 1370( .محمد
  .268-270، 1علمي و فرهنگي، ج: تهران). 1366.(الدين

 )ع(ي نازعات و سخن فرعون است كه در مقابل دعوت حـضرت موسـي                سوره 24 بخشي از آيه ي    .6
  ".پروردگار بزرگتر شما منم": گروهي را گرد آورد و گفت

  
  منابع

  .قرآن كريم

  .سخن : رانته، 2جلد  چاپ دوم، .درس حافظ). 1383( .استعالمي، محمد
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  .اساطير:  تهران.پيغام اهل راز ).1381( .زاده، رضا اشرف

  .سخن:  چاپ سوم، تهران.صداي سخن عشق). 1376( .انوري، حسن

  .نگاه:  تهران.غزليات حافظ ).1379( .ثروتيان، بهروز

  .صفي عليشاه:  چاپ چهارم، تهران.ديوان غزليات حافظ شيرازي). 1366( .خطيب رهبر، خليل

   چـاپ چهـارم،    سـتارزاده،  عـصمت    ي   ترجمـه  .شرح سودي بر حافظ    ).1374( .بسنوي، محمد سودي  
  .زرين:  تهران،3ج 

:  به تصحيح بديع الزمان فروزانفر، چاپ چهـارم، تهـران          .فيه مافيه ). 1362( .الدين محمد   مولوي، جالل 
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